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Slavnostní odhalení obnoveného hrobu Gustava Maiwalda ve Ferdinandově. Foto Jiří Růžička

Obnovený kříž v Hejnicích. Dočtete se o něm na stranách 24–25. Foto Bohumil Horáček
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Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Zimní období bývá pro milovníky
pomníčků a drobných památek ča-
sem odpočinku a těšením se na jaro.
Jizerské hory pokrývá sníh a mnohé
křížky, kameny a obelisky jsou scho-
vány pod bílou přikrývkou. Letošní
zima byla na sněhovou nadílku veli-
ce chudá, a tak se za zimními po-
mníčky dalo putovat snadněji než
v minulém roce. Pokud nelze chodit
do hor, zbývá spousta památek v ji-
zerském podhůří – a to na obou stra-
nách hor. Frýdlanstsko, Českodub-
sko či Semilsko nabízí dostatečné
množství cílů, kam se lze za drobný-
mi památkami vypravit.

Také my vás v tomto vydání časo-
pisu Patron zavedeme do podhůří.
Konkrétně do Hodkovic nad Mohel-
kou za nedávno obnoveným křížem,
a pak ještě níže až na Turnovsko,
kde místo svého posledního odpo-
činku nalezl šlechtický rod Roha-
nů – po Clam-Gallasech druhý nej-
významnější a nejbohatší šlechtický
rod, který na území Jizerských hor
v minulosti žil a hospodařil.

Opačným směrem, na sever, zase
zavítáme do polského podhůří a před-
stavíme vám příběh a pomníček
hajného Klammta, který byl přepa-
den pytláky v lese severně od obce
Proszowa.

Přejeme vám hezké čtení a suché
cesty při putováních Jizerskými ho-
rami.

Výbor Spolku Patron

Titulní strana: Maiwaldův kříž ve Velkém Štolpichu, foto Petr Bureš

Památka Bílá smrt pod Sedlem Holubníku, 
foto Bohumil Horáček
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Devadesát let od nehody dřevaře Maiwalda
Jiří Růžička

V neděli 2. února 2020 uběhlo devadesát let od smrti ferdinandovského
svážeče dřeva Gustava Alberta Maiwalda. Při té příležitosti byl se vzpo-
mínkou na tohoto muže odhalen jeho zrenovovaný hrob na ferdinandov-
ském hřbitově. Odtud pak účastníci stoupali Štolpišskou silnicí k místu dávné
tragédie, aby u Maiwaldova pomníčku zapálili svíčku. Nechť se tato udá-
lost stane památným dnem všech jizerskohorských svážečů.

Svahy Jizerských hor, které spadají do Frýdlantského výběžku, jsou výjimeč-
né svojí strmostí. Jihovýchodní půlkruh od Hemmrichu po Smrk se zvedá na
krátké vzdálenosti až o pět set výškových metrů. A právě těmito sráznými
úbočími bylo dříve potřeba svážet vytěžené dřevo k pilám na úpatí hor. Ještě
dnes je možné v těžko přístupných místech najít svážní cesty, kterými se svá-
žeči v zimě řítili s naloženými saněmi do údolí. 

Práce související se svážením polen začínala většinou již koncem léta, kdy
si dřevaři připravovali vytěžené dřevo na úložištích. Tam ho skládali do ku-
želovitých pyramid, aby z nich v mrazivých dnech jen odstranili sníh. Do
středu každého kužele vsazovali dřevorubci dlouhý kůl, který sloužil k jed-
noduššímu dohledání dřeva v zimě. Další letní a podzimní prací bývala úprava
svážních cest. Pro snazší manévrování se saněmi se cesty zahlubovaly do te-

rénu a z jízdních drah byly odstra-
ňovány kameny a padlé stromy. 

S příchodem zimy a sněhu započa-
lo svážení. Svážeči brzy ráno vyráže-
li s ruksaky na zádech, ve kterých
měli řetězy a popruhy i něco málo
k snědku, na nohou pevné okované
boty pro lepší ovládání saní. Nejprve
však bylo nutné vytáhnout těžké saně
na úložiště dřeva a přitom si v hlu-
bokém sněhu vyšlapat dráhu, po kte-
ré pak mohli s nákladem sjet zpět do
údolí. K tomu bylo potřeba velké ši-
kovnosti a umu. Svážeči nejprve dřevo
na skladišti vyhrabali a pomocí seker
ho pak nakládali. Náklad byl k saním
pevně přivázán řetězy a popruhy.
Podle toho, jak byla svážní cesta přík-
rá a zmrzlá, přivazovali za saně řetě-
zem polena, která měla náklad brzdit.

Gustav Maiwald zahynul při svážení dřeva
ve věku 30 let
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Vlečeným polenům se říkalo „psi“. Pro
lepší zbrzdění saní měl u sebe svážeč
ještě hrubý řetěz, který se za jízdy há-
zel pod sanice. To byla spodní brzda. 

Když bylo vše naloženo, připraveno
a upevněno, zasedl svážeč zpravidla
na levou stranu saní a pravou paží se
zavěsil na oj. V Jizerských horách mí-
valy saně jen jednu oj, která vychá-
zela z jejich středu. Tím se lišily od
krkonošských rohaček. Přes rameno
měl svážeč hozený popruh sloužící
k roztažení saní. Potom už vyrazil
s nákladem do údolí. U svážních cest
býval většinou na stromě upevněn
obrázek Pána Boha nebo Panny Ma-
rie. U něj se dřevaři před sjezdem
mohli pomodlit či pokřižovat.

Netřeba zdůrazňovat, že svážení dře-
va byla práce velice těžká a hlavně
nebezpečná. Ve stráních našich hor
proto dodnes můžeme najít řadu pom-
níčků označujících místa, kde se saně
staly neovladatelnými a svážeče pak
zavalily klády, které měl naložené za
svými zády. Jedním z nich byl i mla-
dý Gustav Maiwald z Ferdinandova. 

V neděli 2. února 1930, za mrazi-
vého rána, se Gustav Maiwald teple
obléká, nohy si balí do starých novin
a onucí a obouvá si na nohy těžké,
kožené svážečské boty s ocelovými hřeby na podrážce. Jeho žena Hermína
mu připraví na cestu krajíc chleba se sádlem a bramborovou placku na sva-
činu. Dopije meltu, kterou si s sebou vzít nemůže, protože vše tekuté v horách
zanedlouho zmrzne. Políbí své dvě malé děti a vydává se ze svého domova ve
Ferdinandově č. p. 410 s dřevařskými saněmi údolím Velkého Štolpichu do
hor. Chce si ke svému povolání továrního dělníka trochu přivydělat.

S několika dalšími svážeči prošlapávají cestu hlubokým sněhem, míjejí fer-
dinandovskou horní pilu, která bude cílem jejich svozu. Za restaurací Lesní
zámeček se dávají vlevo a stoupají proti proudu Velkého Štolpichu ke složiš-
ti dřeva. Vyhrabou kužele dřeva ze sněhu a polena nakládají na saně. Po po-
ledni mají vše naloženo, krátce posvačí, pokřižují se a postupně se spouštějí
dolů k pile. 

Svážeči dřeva na saních s jednou ojí, typických
pro Jizerské hory

Křížek Gustava Maiwalda v roce 2009



6 | | 1/2020

Jenže za průjezdem pravotočivé zatáčky Štolpišské silnice, zvané Galerie, ztrá-
cí Maiwald nad těžkým nákladem vládu. Gustav padá pod saně a ty ho celou
svou vahou zavalí. Kolegové se jej sice snaží zachránit, ale zpod saní vytahu-
jí již jen bezvládné tělo. Gustav Maiwald podléhá těžkému poranění plic a ve
dvě hodiny odpoledne umírá. Pohřeb mu byl vystrojen ve středu 5. února. 

Gustav Albert Maiwald se narodil 18. srpna 1900 v Luhu č. p. 234. Otec Moritz
je strojvedoucím, jeho žena Julie, rozená Lukešová ze Zebína u Dolní Olešnice
v okrese Jičín, je zaměstnaná jako přadlena v továrně Anton Richter a synové
v Luhu. Otec Moritz umírá kolem roku 1903. Po jeho smrti se matka, Gustav

s bratry Ernestem a Ottou, sestrou
Emmou a dědou Moritzem, stěhují
do domu č. p. 2 v dolním Ferdinando-
vě. Zde Gustav prožívá dětství a do-
spívání. 

V tomto domě přicházejí na svět
ještě dvojčata Fridolín s Julií a další
tři sestry. Hedviga roku 1904, Marie
v roce 1911 a Johana v roce 1914.
Zajímavostí je, že jsou v matrice za-
psány pod dívčím jménem své mat-
ky, tedy Lukešová. Důvod není znám.

Maiwaldův hrob po obnovení v roce 2019Zapomenutý hrob Gustava Maiwalda 
na hřbitově ve Ferdinadově před obnovou

Dům č. p. 2 ve Ferdinandově, ve kterém Gustav
Maiwald vyrůstal
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Julie používá obě jména, jak Lukešo-
vá, tak Maiwaldová; ale všech pět dě-
tí po smrti Moritze má otce nezná-
mého a Julie je uváděna jako vdova.
Matka Julie umírá 28. listopadu 1943
na rakovinu. 

Gustav nastupuje jako dělník do tr-
hárny Karla Bienerta v Bílém Poto-
ce, kde se seznamuje se svou budou-
cí ženou Hermínou Pivrncovou
z Hejnic č. p. 58, narozenou 22. úno-
ra 1904. Dne 4. října 1924 si ji v hej-
nickém kostele bere za ženu. Spolu
vychovávají dvě děti. Společně se
stěhují do nájemního bytu ferdinan-
dovského domu č. p. 410, kde se ten-
krát nacházela i restaurace U Štolpiš-
kého vodopádu. Ironií osudu je, že
Gustav našel smrt rovněž u Štolpišského vodopádu, jenže v lese při namáha-
vé práci. Jeho smrt dodnes připomíná kříž s tabulkou zavěšenou na stromě
u mostu přes Velký Štolpich, pod zatáčkou Galerie. 

Takto o nehodě informovaly místní noviny: Smrt při svážení dřeva v ho-
rách: Tvrdá a nebezpečná práce „posouvačů dřeva“, jak se svážení dřeva
v horách nazývá, si zase vyžádala za oběť kvetoucí lidský život a jedné ro-
dině vzala živitele. Třicetiletý tovární dělník Gustav Maiwald z Ferdinan-
dova se dostal v neděli při svážení dřeva na Štolpišské silnici pod svoje těž-
ce naložené saně a byl okamžitě mrtev. Tento v tak mladém věku zemřelý
za sebou zanechává vdovu a dvě malé nezaopatřené děti.

Zmíníme ještě i osud Gustavova staršího bratra Ernesta, který zemřel 19. června
roku 1945. Bylo to v době divokého vyhánění místních obyvatel a zabavování
majetku příslušníky rudé gardy ze Skutče. Tato skupina mučila, týrala a vraž-
dila místní obyvatelstvo. Jejich hrůzné činy nebyly nikdy vyšetřeny, a tak se
musíme smířit se zápisem ve ferdinandovské hřbitovní knize: 19. 6. 1945
Ernest Maiwald, Ferdinandov č. p. 2, věk 47 let, sebevražda oběšením.

Poznámka redakce
Hrob Gustava A. Maiwalda na ferdinandovském hřbitově byl již dlouhá léta
zapomenutý a nikdo o něj nepečoval. Zřejmě zde nebylo nikoho, kdo by se
o něj mohl starat. Je s podivem, že zůstal zachován až do současnosti. Situace
se ale změnila poté, co autor příspěvku hrob adoptoval a z vlastní iniciativy
i prostředků ho upravil do současné podoby. Podnětem k tomuto chvály-
hodnému počinu se stalo devadesáté výročí nehody. 

Maiwaldův křížek na konci listopadu roku 1988
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Při svážení dřeva šlo o život
Bohumil Horáček

Saně odedávna patřily k nejdůležitějším pomocníkům každého hospodáře,
žijícího v Jizerských horách. Svážka sena, potravin či dřeva tvořila základ-
ní obživu obyvatel horských i podhorských usedlostí. Dřevorubectví bylo
vždy bráno za práci těžkou a nebezpečnou. V téměř neschůdných svazích
Jizerských hor to platilo dvojnásobně. Stejně nebezpečnou a mnohdy ohro-
žující činností bylo svážení poraženého dřeva do údolí.

Doprava na saních měla v Jizerských horách dlouhou tradici. Saně nacházely
uplatnění v zimním období převážně v lesním hospodářství. Počátek roz-
sáhlejší dopravy dřeva na saních lze datovat do období zakládání prvních
velkých sklářských hutí. Dřevorubci a svážeči se tak starali nejen o palivové
dříví a svoz zásob na pily při tocích v údolí, ale také o nasycení hladových úst
sklářských pecí, které pracovaly celoročně. Mnozí z nich se svážením dřeva
živili, jak prý sami říkali: „jedli dřevěný chléb“. Existoval však i velký počet
svážečů-amatérů, kteří si dřevo z lesa vozili pouze pro vlastní potřebu.

V předchozím článku jsme se mohli dočíst, jak bylo svážení dřeva nároč-
nou a nebezpečnou prací. Ostatně dodnes nás o tom přesvědčuje nemalé
množství křížků a pomníčků, které jsou rozesety po celých Jizerských ho-
rách. Nejvíce jich však najdeme na severních svazích.

Kromě Gustava Maiwalda si letos můžeme připomenout i kulaté výročí ne-
hody Josefa Kratzera z Bílého Potoka, který 3. ledna 1890 v plné rychlosti
nezvládl manévr při přejezdu prvního mostu Hájeného potoka, a s nalože-
nými saněmi se roztříštil o skálu vlevo od cesty. Zatímco jeho žena utrpěla
těžká zranění, Kratzer náraz a následné zavalení saněmi s naloženým dřevem
nepřežil. Podobný osud potkal Floriana Krauseho, zvaného Wenzerich. Ten ne-
přežil nehodu se saněmi, ke které došlo 19. března 1866 v údolí Smědé pod

Sedmitrámovým mostem.
Obě neštěstí připomínají
pomníčky, které byly obno-
veny péčí Spolku Patron.

Pod převrženými saněmi
s nákladem dřeva na strmé
Richterově cestě skončil
15. prosince 1838 život
třiašedesátiletého Franze
Preisslera. Heinrich Linke
pod saněmi zemřel dne
10. března 1903 u Marián-
skohorských Bud na jižníSvážeči dřeva při práci na severních svazích Smrku
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straně Jizerských hor. A ur-
čitě docházelo i k smrtel-
ným nehodám, které dnes
žádný pomníček nemají.

Najdeme však v lesích
i šťastné svážečské pa-
mátky – většinou jako po-
děkování za to, že dotyč-
ný nehodu přežil. Třímet-
rový sloup s křížem, zva-
ný Enderův obrázek, stojí
na úbočí Rapické hory
v místech, kde 10. února
1869 dvaačtyřicetiletému
svážeči Antonu Enderovi
převrácené saně s dřevem
přerazily na pětkrát obě
nohy. Při Francouzské cestě nad chatou Hubertkou zase najdeme Buk Anděla
strážného, kde dřevorubec Neumann unikl smrti při srážce s dalšími saněmi.

Konec starého dřevorubectví a svážečství v Jizerských horách přišel po
2. světové válce. Zapříčinila ho výměna obyvatelstva, nástup těžké techniky
do lesů a rozšíření uhlí jako průmyslového i domácího paliva. 

Těžkou práci dávných dřevařů a svážečů tak připomínají jen tiché pomníčky
v jizerskohorských lesích.

Při svážení dřeva musely často pomáhat i ženy

Preisslerův kříž na Richterově cestěKratzerova památka v údolí Hájeného potoka
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Na severním úpatí Jizerských hor, jihovýchodně od Rębiszówa (dříve Ra-
bishau) a severně od vsi Proszowa (Kunzendorf) v dnešním Polsku, stojí
při lesní cestě starý žulový pomníček. Připomíná přepadení revírního fořta
Johanna Klammta z obce Rabishau, k němuž zde došlo 12. července 1891.
Na svědomí ho prý měli pytláci.

Jelenohorský deník Der Bote aus dem Riesen-Gebirge (Posel z Krkonoš) při-
nesl v úterý 14. července 1891 tuto aktualitu: 

„Rabishau, 13. července. (Mord.) Včera kolem 7. hodiny se vydal říšsko-
hraběcí schaffgotschský hajný Johann Klammt do revíru na čekanou a již
se nevrátil. Když po něm bylo dnes ráno pátráno, byl nalezen mrtvý, leže
na obličeji, ve vysokém lese v místě zvaném Brand, s ještě nabitou a přilí-
cenou ručnicí. Bylo zjištěno, že jeho srdce zasáhla střela, přičemž provrtala
i zápisník a cigaretové pouzdro, které měl v náprsní kapse. Stopy, které by
vedly k pachateli, nebyly nalezeny. Lze jen usuzovat, že mord mají na svě-

domí pytláci, kteří sem přišli z větší
vzdálenosti, neboť Klammt, jenž
byl všeobecně oblíbený a mírný
úředník, neměl žádných nepřátel.
Netřeba zmiňovat, že rozruch je ob-
rovský. Klammt po sobě zanechal
ženu a dvě nezletilé děti.“ 

Připojeno bylo i černě orámované
smuteční oznámení věnované schaff-
gotschským lesním personálem. Bylo
v něm psáno: „V neděli, 12. tohoto
měsíce, kolem 8. hodiny večerní, byl
zločinnou rukou zavražděn Johann
Klammt z Rabishau při výkonu své-
ho povolání. Ztrácíme v něm věrné-
ho a upřímného přítele a kolegu.“

Na dopadení vraha byla vypsána
odměna, leč informace vedoucí k je-
ho polapení stále nepřicházely.
O pár dní později se ve stejných no-
vinách objevila další zpráva. V ní se
psalo, že přes pečlivé pátrání a veš-
keré myslitelné úsilí nebyla zatím po
vrahovi Klammta nalezena žádná

Poslední čekaná hajného Klammta 
Otokar Simm

Pomníček Johanna Klammta 
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stopa. Autor novinového článku si doslova posteskl: „… jako by i tentokrát
měl zločinec uniknout ruce spravedlnosti.“ 

Královské státní zastupitelství proto za dopadení vraha zvyšuje vypsanou
odměnu na jeden tisíc marek. Současně vyzývá veřejnost ke spolupráci a žá-
dá o neprodlené sdělení, zda někdo 12. nebo 13. července zahlédl v okolí ob-
ce Rabishau jednoho či několik pytláků. Současně se snaží rozptýlit obavy
obyvatel ze msty. Strach z pachatelovy odvety s velkou pravděpodobností
většinu lidí od poskytnutí informací opravdu odrazoval. 

Ani v polovině srpna 1891 nebyl pachatel znám. Nejvyšší státní návladní
znovu zvyšuje odměnu za jeho dopadení, tentokrát již na 6 000 marek. Polo-
vinu té částky přislíbila královská vláda, druhou schaffgotschská kamerální
správa.

Výzva opět vychází v místním tisku. Žádá veřejnost o bezodkladné sdělení
i těch sebenepatrnějších poznatků. Případné oznamovatele ujišťuje, že s veš-
kerými osobně nebo písemně předanými informacemi bude nakládáno na-
nejvýš diskrétně. 

Posel z Krkonoš píše 12. srpna 1891: „Opakujeme, že dopadení a potrestání
zločince, jenž měl bezpochyby podíl i na vraždě pomocného hajného
Wenigera na podzim minulého roku, je veřejným zájmem, neboť jen tak by
mohly být zklidněny zjitřené city a byl by znovu nastolen pocit jistoty.“

Podezřelých a vězněných bylo více, ale zda mezi nimi byl i ten pravý, zů-
stává dodnes nezodpovězeno. Namslauer Stadtzeitung, Zeitschrift für Ta-
gesgeschichte und Unterhaltung (Namysłówské městské noviny, časopis pro
denní události a zábavu), oznamovaly v sobotu 19. září 1891: 

Kostel sv. Jana Křtitele ve vsi Proszowa
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„Hirschberg (Jelení Hora), 14. září. Mezi osobami podezřelými ze spáchání
nebo spoluúčasti na vraždě revírního hajného Johanna Klammta z Rabishau,
vzatými do vyšetřovací vazby, se nachází selský syn Osw. Scholz z obce Steine
(dnes Kamień, jižně od Mirsku). Tentýž sem byl ve čtvrtek převezen ze soud-
ního vězení ve Friedebergu am Queis (z dnešního Mirska).“

A již citovaný Posel z Krkonoš sděloval v úterý 22. září 1891, že dělník jmé-
nem Haubenschild z Rabishau, podezřelý z vraždy revírníka Klammta, věz-
něný již několik týdnů v soudní věznici ve Friedebergu, se v sobotu ráno
v cele oběsil na tenké šňůře svého klobouku. Pokusy o oživení, prováděné
Dr. Elzelem, nebyly úspěšné. Haubenschild byl vězněn kvůli zločinu, spá-
chanému asi před 10 lety, kterému se až nyní přišlo na stopu. Jestli je tato
sebevražda potvrzením toho, že byl Haubenschild i vrahem Klammta, z toho
nelze vyvozovat.

Zda byl později Klammtův vrah usvědčen, to nám není známo. Není samo-
zřejmě vyloučeno, že v budoucnu objeví některý pečlivý badatel zprávu, která
přinese světlo do tohoto hrůzného, avšak nikoliv ojedinělého případu…

Je tu ještě jeden, i když ne příliš významný otazník: jmenoval se nebohý haj-
ný Klammt, nebo Klamt? V různých novinových článcích se vyskytují obě po-
doby příjmení (někde dokonce i v jedné zprávě), i když v převážně většině
je psáno se dvěma „m“. Na pomníčku, který se dodnes zachoval v původní

podobě, je ale jeho jméno vytesáno
s jedním „m“. Odpověď by nám snad
daly zápisy v matrice, ty se ale zatím
nepodařilo dohledat. 

Pokud se k pomníčku vypravíte,
pak vězte, že jeho nalezení není
obtížné. Stojí u neznačené cesty
a má tuto polohu: 50.9345909 N
a 15.4752496 E. Je zakreslen v připo-
jené mapce. Od zaparkovaného auta
k němu lze dojít zakrátko pěšky nebo
i zajet na terénním kole. 

Nápis na pomníčku:
Revier Jäger
Joh. Klamt
den 12. Juli 1891
von Wilddieben
erschossen

Vraťme se ještě k výše uvedené
zmínce o přepadení pomocného

Klammtova památka se zvýrazněným nápisem,
foto Andreas Prescher
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hajného Wenigera, uveřejněné v Poslu z Krkonoš 12. srpna 1891. Teprve pětadva-
cetiletý Carl Robert Weniger byl smrtelně zasažen střelou pytláka 5. prosin-
ce 1890 poblíž nedávno postavené Ludwigsbaude. V této chatě (o ní v Pat-
ronu 2013/3) během následující noci v krutých bolestech podlehl těžkému
zranění. 

K události došlo pouhých sedm měsíců před zákeřnou vraždou Johanna
Klammta. Veřejné mínění bylo stále ještě zjitřené na maximum. Je dost prav-
děpodobné, že se Weniger s Klammtem osobně znali… Ani pachatel tohoto
zločinu nebyl nikdy dopaden. Údajně jím měl být jakýsi Wilhelm Gläser, pře-
zdívaný Kramerliebel, ten ale zavčas
uprchl do Čech a následně do Ame-
riky, kde se prý usadil v městečku Gon-
zales ve státě Texas.

Robertu Wenigerovi a jeho dvěma
pomníčkům se věnuje Herbert End-
ler v Patronu č. 1991/4 a 1999/1. 

Za poskytnuté informace o existenci
Klammtova pomníčku děkuji Mar-
cinu Wawrzyńczakovi z polské obce
Chromiec u Staré Kamienice; Ullrichu
Junkerovi z německého Bodneggu
pak děkuji za ochotně poskytnuté
rešerše v dobovém tisku. Bez nezišt-
né spolupráce obou přátel by tento
příspěvek nemohl vzniknout.

Mapka se zakresleným pomníčkem. Zdroj: Mapa turystyczna „Izery“ 1 : 25 000, vydavatelství PLAN.

Na křižovatce cest pod pomníčkem stojí kámen
s vytesaným letopočtem 1909.
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V sobotu 30. listopadu 2019 byla na hranicích katastrů Hejnic a Raspena-
vy, naproti č. p. 746 při Staré poutní cestě, posvěcena obnovená boží muka.
Jejich stav byl dlouhá léta neutěšený, a tak byl restaurátorský zásah více
jak potřebný. 

S místem je spojován i příběh, který nám uchoval jak hejnický kronikář Josef
Bennesch, který v raspenavském č. p. 746 (dříve č. p. 8) žil, tak i jeho česky
píšící pokračovatel Josef Koubek. Podle tradice měli být na místě božích
muk v období husitských válek pohřbeni dva husitští vojáci, kteří zahynuli
při tažení panstvím Frýdlant, což se stalo mezi léty 1427–1432 čtyřikrát.
Místo mělo být označeno již ve středověku, nejprve jednoduchým dřevěným
křížem. Současná boží muka složená ze dvou částí jizerskohorské žuly po-
chází z první poloviny 19. století. 

Jelikož konkrétní podoba božích muk nebyla v zápisech kronikářů Bennesche
ani Koubka ve 20. století zapsána, byla obnova vedena ve spolupráci s res-
taurátorkou Vanesou Trostovou z Oldřichova v Hájích dle restaurátorských

zásad. Kované části vyrobil Jan Pra-
mínek Moravec. Do nově zasklené
niky byla vložena soška sv. Františka
z Assisi, kterou hejnický farář P. Pa-
vel Andrš pořídil v Římě.

Malé slavnosti posvěcení božích
muk se kromě hejnického faráře
zúčastnil také liberecký františkán
P. Bartoloměj Pavel Černý a necelá
stovka přihlížejících. Obnova drob-
né sakrální památky se uskutečnila
díky dotaci Nadace Občanského fó-
ra, ing. Miroslava Huňáčka z Prahy
a firmy CzechFibre spol. s r. o. z Ras-
penavy. Zemní práce a terénní úpra-
vy zdarma provedla firma Petra
Berana z Raspenavy pod vedením
Jana Hakena. 

Na Staré poutní cestě se tak dočkala
obnovy další z památek, připomína-
jících věhlasné poutě za Hejnickou
madonou.

Oprava božích muk na Staré poutní cestě 
Jan Heinzl

Soška sv. Františka z Assisi byla dovezena 
z Říma, foto Bohumil Horáček
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Hejnický farář P. Pavel Andrš a liberecký františkán P. Bartoloměj Pavel Černý žehnají obnovené 
památce, foto Bohumil Horáček

Rozdíl mezi stavem před obnovou a stavem po obnově je značný, foto Bohumil Horáček



16 | | 1/2020

Hodkovice nad Mohelkou: křížek v Liberecké ulici
Marie Pelantová

Hlouček zvědavců sleduje osamělého jezdce, který se blíží prašnou cestou
od Záskalí. Modrý kabátec se mu rychle barví rudou krví. Na okraji města
kůň klopýtne a zraněný voják padá k zemi…

Dodnes si mnoho lidí zhruba takto představuje dění předcházející založení
křížku v Liberecké ulici v Hodkovicích nad Mohelkou. Ve skutečnosti ale
vznikl při jiné příležitosti. Bohužel však nevíme, při jaké. Historie tohoto
křížku je nejasná a faktických podkladů je málo. V lidovém vyprávění se tra-
dují hned dvě pověsti, které obsahují stopy skutečnosti.

Výše zmíněná pověst o padlém vojákovi vychází z historické události, kdy
Hodkovice prožily útrapy prusko-rakouské války. Dne 25. června 1866 se
v prostoru mezi Záskalím – Jeřmanicemi – Dlouhým Mostem – Vescem a Dou-
bím utábořila část 1. pruské armády. Vojáci právě absolvovali rychlý a nároč-
ný přesun od Jítravy a střetnutí s rakouským vojskem u Dlouhého Mostu.
Měli jeden den vyhrazený na odpočinek a doplnění zásob rekvírováním
z okolních obcí. Za této situace se od Sychrova vydala skupina rakouských

Křížek v Liberecké ulici v roce 1985, foto Miloslav Dostrašil
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husarů (tj. uherský jezdecký oddíl) na průzkum polohy nepřátelských jed-
notek. Jiří Náhlovský to v knize Srážka u Dlouhého Mostu 24. června 1866
na straně 59 popisuje takto:

Z 1. eskadrony husarského pluku č. 10 hlídka o 30 jezdcích pod velením
nadporučíka barona Arthura Lederera narazila v 16 hodin u Záskalí na
pruskou hlídku ze 6. setniny pěšího pluku č. 72. Prusové byli přibližně 200
kroků vzdáleni od tábora a stalo se to v místě, kde se silnice od Dlouhého
Mostu prudce zatáčí těsně před vstupem do Záskalí. Pruská hlídka v počtu
15 mužů ihned zahájila střelbu a dvěma střelami těžce zranila husara
Josepha Molnára. Při vzájemné potyčce se z husarské hlídky vyznamenal
Johann Szabo, který k zemi srazil nepřátelského vojáka, a tím zachránil
Lederera před jistou smrtí, když ho chtěl Prus zabít bodákem. Z husarské
hlídky se dále vyznamenal četař Joseph Simon, desátník Bauer a husaři
Emerich Fekete, Johann Basko, Joseph Bánybölös, Michael Molnár a Step-
han Royor. Molnár, raněný do paže a hlavy, byl dopraven do Hodkovic n. M.,
kde byl ošetřen lékařem Josefem Konradem a za jásotu a s kyticí v ruce do-
jel na koni kamaráda na náměstí, kam později dorazila i jeho hlídka ze
směru od Českého Dubu. Po tomto incidentu pruský setník svolal mužstvo
a vyjádřil se v tom smyslu, že polovina světa jim obdivuje jehlovky a oni,
oslové, je nedokázali využít. „Nemohli jsme, husaři se objevili jako z nebe
spadlí a zmizeli, jako by je sama země pohltila“ odpověděl na to voják. Aby
se předešlo podobnému překvapení, byl jeden vůz postaven napříč přes sil-
nici a z několika poražených stromů se zřídil zásek.

Hodkovická část příběhu je popsána také v hodkovické městské kronice.
Pruskou dohru známe díky starostovi obce Rádlo Josefovi Schöffelovi, který
byl se svým synem přinucen dopravit zrekvírované věci do nepřátelských tá-
borů v Jeřmanicích a na Záskalí. Mimochodem, byl to právě jeho vůz, ze kte-
rého si Prusové vytvořili barikádu. Vidíme tedy, že zraněný rakouský voják
dopadl dobře a že kříž nebyl postaven na paměť jeho úmrtí. Zážitek byl však
tak silný, že zůstal v paměti obyvatel i po mnoha generacích.

Druhá pověst praví, že na tomto místě býval malý oltář se soškami, které
tam umístil pan Kocvara bydlící nedaleko. Zde prý byli v roce 1866 zastřele-
ni a pochováni dva pruští vojáci. O tři roky později byl oltář na paměť této
události nahrazen křížkem a sochy pan Kocvara přestěhoval do vikýře svého
domu. 

Možná, že právě z těchto informací vycházeli předchůdci našeho spolku,
když při restaurování křížku v roce 1988 nechali na tabulku doplnit český
text: Hrob neznámého vojína, který zde padl v roce 1866. Pohřben byl zde
občanem Floriánem Kočwarem. Pomník obnoven aktivem památkové pé-
če a ochrany přírody při MěNV v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1988.

Domněnku o pohřbených vojácích z roku 1866 můžeme s největší prav-
děpodobností opustit. Městská kronika zachycuje tehdejší dění velmi po-
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drobně a žádná takováto zmínka v ní
není. I kdyby zde někdo zabil vojáka
a chtěl to utajit – pak by jej asi ne-
pohřbíval přímo vedle hlavní cesty
mezi Libercem a Prahou, a navíc
v době, kdy se to zde vojáky přímo
hemžilo. Nejspíše se tedy jedná
o kombinaci legendy o rakouském
vojákovi padlém či spadlém z koně
a pruském vojákovi zastřeleném při
modlitbě na okraji Rychnova.

Jméno zmíněné v pověsti vychází
z reálného podkladu – na zadní straně
sloupku je napsáno, že křížek restau-
roval Florian Kočwar v roce 1869.

Uvedené datum napovídá, že křížek je starší než z roku 1866, a tedy není
upomínkou na prusko-rakouskou válku. Je otázkou, co konkrétně tato obno-
va zahrnovala. Zda šlo o „běžné“ opotřebení vlivem podnebí (to v součas-
nosti činí zhruba 30 let, po kterých jsou památky šedivé a porostlé lišejníky).
Nebo zda došlo k úplné náhradě starého, a možná i zcela zničeného barok-
ního kříže. Restaurátorka Hana Nováková zmiňuje ve své zprávě dobovou
módu obnovy památek jejich stržením a nahrazením. Této myšlence nahrá-
vá i použití litiny, která se k nám dostává a ve větší míře se uplatňuje až ve
druhé polovině 19. století. Přitom mohl být na nový kříž přenesen i text z pů-
vodního kříže.

Automaticky se nabízí další otázka
– kdo byl Florian Kočwar? Z matrič-
ních knih se dozvíme alespoň několik
údajů o jeho životě. Mimochodem,
jeho příjmení měnilo podobu podle
toho, kdo jej zapisoval, takže někdy
je s dvojitým „w“ a jindy s jednodu-
chým „v“ – pro zjednodušení bude-
me dále používat českou formu pří-
jmení. Narodil se 6. května 1825 ja-
ko syn Václava Kočvary, chalupníka
v Bílé č. p. 20. Vyučil se ševcem
a v září 1858 se přiženil do Hodko-
vic do domu č. p. 350 – odtud je kří-
žek coby kamenem dohodil. Jeho
nevěstou byla o jedenáct let starší
Marie Anna (nebo též Marianna),
dcera Kaspara Lindnera, měšťana

Nápis na zadní straně sloupku, foto Otokar Simm

Podpis Floriána Kočvary v roce 1869,
SOA Litoměřice
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a tkalce v Hodkovicích č. p. 350. Podrobnější okolnosti sňatku se už asi ne-
dozvíme, a tak vidíme jen to, že se Marianna vdávala v poměrně pokročilém
věku 44 let a jejich manželství zůstalo bezdětné. Možná se Florián snažil od
Boha vyprosit svého následovníka, a proto se věnoval obnově nedalekého
křížku? V létě 1869 se jeho sestře narodil syn František Vavřich a Florián mu
šel za kmotra. Při sčítání obyvatel v roce 1890 nacházíme tohoto Františka
v domácnosti Kočvarových – možná si jej vzali na výchovu. 

Florián zemřel 30. prosince 1891 na chřipku kombinovanou s pakostnicí.
S ní spojené otoky a deformace kloubů mu pravděpodobně komplikovaly
obuvnické řemeslo. Anna jej přežila ještě o dalších pět let – zemřela u své ne-
teře v č. p. 130 ve věku 83 let na mozkovou mrtvici. O tom, jak to bylo do-
opravdy s „oltářem“ a se soškami, můžeme jen spekulovat, ale dochovaly se
nám informace, podle kterých nějaká soška na domě pana Kočvary skutečně
existovala a byla v 60. letech odvezena neznámo kam.

Vraťme se zpět k historii křížku. Protože starší písemné záznamy se o něm
nezmiňují, zkusme se podívat na několik map, které nás posunou dále do mi-
nulosti. Máme štěstí, že v té době nebyla v blízkém okolí žádná stavení, která
by křížek zastínila nebo zkreslila jeho značku. Dostupné jsou: 1. vojenské
mapování, které probíhalo v letech 1764–1768 a poté následovala geomet-
rická korekce, tzv. rektifikace 1780–1783; mapa stabilního katastru (1843)
a 2. vojenské mapování (1847). Vojenské mapování bylo nutné, protože sedmi-
letá válka ukázala, jak nepřesné jsou staré mapy – prý si dokonce rakouští ve-
litelé stěžovali, že se často dozvídají o vlastní krajině více informací z prus-
kých map než z vlastních.

Hodkovice tehdy končily v místech dnešní českodubské křižovatky a smě-
rem k Liberci vedla cesta lemovaná alejí stromů. Na všech třech mapách se
nachází značka křížku zhruba v místech toho dnešního a tím se jeho historie
posouvá nejméně k roku 1783. Sice nemůžeme dokázat, zda z této doby
pochází ještě některá část současného kamenného sloupku, ale vzhledem

Hodkovice nad Mohelkou na mapě 1. vojenského mapování (1780–1783), zdroj http://oldmaps.geolab.cz/
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k peripetiím, které křížek potkaly, je pravděpodobné, že se spíše jedná o je-
ho novodobějšího nástupce. Je však zřejmé, že v tomto místě stávala nějaká
církevní památka již v době barokní.

Když se podíváme do minulosti Hodkovic, dozvíme se, že v 18. století se
našich předchůdců citelně dotklo několik vojenských konfliktů. Není tedy
možné, že se v paměti obyvatel uchovala vzpomínka nikoliv na „poslední“
prusko-rakouskou válku, ale na některou z těch předchozích? 

Například v době sedmileté války (1750–1757) zde střídavě pobývalo cí-
sařské i nepřátelské vojsko a obě způsobila velké škody. V roce 1757 přišlo
město o dřevěnou šibenici, kterou spálili vojáci z vojenského tábora v Pa-
loukách. Na Dlouhých Mostech je v kronice poznámka o moru, který provázel
tyto válečné útrapy – lidé umírali do šesti hodin po objevení prvních příznaků. 

Válka o bavorské dědictví (1778–1779) zanechala v okolí Liberce zajímavé
obranné stavby. Císař Josef II. tehdy navštívil i naše městečko, kde se zají-
mal o možnost vybudování vojenské pevnosti. Dokonce existuje poznámka

Hodkovice, Liberecká ul. – indikační skica stabilního katastru (1843), zdroj https://archivnimapy.cuzk.cz

Hodkovice nad Mohelkou na mapě 2. vojenského mapování (1847), zdroj http://oldmaps.geolab.cz/
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v Hütterově rodinné kronice o střetu mezi pruskými a rakouskými vojáky na
okraji Hodkovic, v oblasti zvané „in Lugen“, neboli Luhy. Tak se nazýval luž-
ní les za dnešní budovou Domova a Centra aktivity. Tehdy byl jedním vý-
střelem z pistole zabit rotmistr, který spadl uprostřed ulice z koně. Mohl být
křížek postaven na památku některé z těchto událostí? Nebo se jednalo o ně-
jakou osobní záležitost, o které se nedochovala vůbec žádná informace?

Dlouho se věřilo, že rozluštění špatně čitelného nápisu psaného švaba-
chem na přední straně sloupku vyjasní důvod postavení křížku. Ale i když po
poslední opravě známe celý text, bohužel nejsme o nic blíže, protože se tý-
ká Kristova ukřižování. 

Celý text zní:
Er kämpfte mit dem
Tod drei bange Stun= 
den, kein Name spricht
es aus, was Er em=
pfunden; des Heiland’s
Schmerz – von Gott
und Welt verlassen,
der Mutter Herz al=
lein konnt’ ihn erlassen.

Volně přeloženo:
Zápasil se smrtí tři úzkostné hodi-

ny, nic nevyjádří to, co on prožíval;
Spasitelovy bolesti – Bohem i svě-
tem opuštěn, avšak mateřské srdce
osamělé dokáže odpustit.

Ačkoliv minulé století nám zanecha-
lo více písemností, o pomníčku se
dozvídáme jen minimum. Možná
i proto, že náboženství v českých ze-
mích již po 1. světové válce přišlo
o svůj vliv a církevní artefakty začaly ztrácet svůj význam. Dalším důvodem
je fakt, že tyto drobné památky nebyly považovány za něco pamětihodného,
protože se jednalo o součást všedního života. Jednalo se například o díla, kte-
rá doboví historikové hodnotili jako „nová“ nebo „primitivní“ a neviděli
v nich nic výjimečného.

V německé pamětní knize Hodkovic se dočteme, že „11. května 1931 vy-
vrátilo nákladní auto křížek na záskalské silnici proti dětskému domovu,
což vyneslo neopatrnému řidiči trestní oznámení“. Česká kronika, ani míst-
ní tisk (Reichenberger Zeitung, Gablonzer Tagblatt) se o této události ne-
zmiňují.

Nápis na přední straně sloupku 
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Nejstarší fotografie křížku pochází ze čtyřicátých let 20. století a byla pub-
likována v knize Hodkovice nad Mohelkou, městečko pod Javorníkem autora
Aloise Frinty. I když je fotografie černobílá a vrcholová část kříže je ve stínu,
můžeme si povšimnout zajímavého detailu – v přední části sloupku je lucer-
na. Takové bývaly na církevních památkách, aby kolemjdoucí mohli zapálit
svíčku a pomodlit se.

Podle vyprávění pamětníků byl křížek v šedesátých letech 20. století téměř
zničen. Podstavec ležel povalen na zemi a kříž chyběl. V roce 1965 se o jeho
obnovu postarali členové Aktivu památkové péče a ochrany přírody. Nej-
spíše právě tehdy byl sloupek postaven na betonový základ. V letech 1973
a 1988 byl křížek drobně renovován členy Aktivu a tehdy byla kulatá tabulka
na křížku doplněna výše zmíněným textem o hrobu neznámého vojína. V ro-
ce 1996 byl kříž v Liberecké ulici prohlášen nemovitou kulturní památkou.

O křížku psal v roce 1999 Miroslav Fišar ve svém Soupisu křížků Hodkovic,
kde zmínil, že křížek je ve velmi dobrém stavu. Bohužel po patnácti letech to
již zdaleka neplatilo a památka potřebovala opravit. Nenápadně docházelo
k poškození všech materiálů – koroze kovového kříže, eroze kamenného
sloupku vlivem povětrnostních podmínek (zarůstání lišejníky a mechy)
i chemických látek v okolí (výfukové plyny, emise, sůl z údržby přilehlé sil-
nice). Zjevné bylo mechanické poškození neznámým vandalem, který urazil
roh horní římsy. Špatný vliv měly i některé neodborné zásahy provedené
v dobré víře při předchozích opravách (cementové vysprávky, nátěry pole
s textem vodním sklem, ukotvení ocelovými pásky).

Nejstarší fotografie křížku pochází ze čtyřicátých let 20. století 
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Pro nejnovější opravu křížku připravil podklady Jan Plaček, referent od-
dělení životního prostředí a památek, který nás bohužel navždy opustil
12. listopadu 2015. Na jeho úsilí navázala Dana Karmazínová a v roce 2018
získalo město Hodkovice nad Mohelkou dotaci ministerstva kultury na opra-
vu. Renovaci zahájila akademická sochařka a restaurátorka Hana Nováková
v červnu 2018 a dokončila ji na konci října 2019. Její zásah vrátil kříži pů-
vodní vzhled, který byl velkým překvapením, protože jsme šedivý a omšelý
křížek již téměř nevnímali.

Stejně jako další hodkovické památky, je i tato připomínkou běžného života
našich předchůdců a neměla by skončit v zapomnění. Sice je kolem ní i na-
dále více otázek než odpovědí, ale myslím, že mravenčí práce při hledání in-
formací shrnutých v tomto článku nám přinesla alespoň trochu porozumění
okolnostem, které na ni měly vliv. Děkuji všem, kteří mi pomáhají hledat
a nacházet potřebné podklady.

Město Hodkovice nad Mohelkou uspořádalo slavnostní žehnání křížku
v Liberecké ulici ve středu 4. prosince 2019. Opravenému křížku požehnal
P. Miroslav Maňásek z římskokatolické farnosti Hodkovice nad Mohelkou. Za
Spolek rodáků a přátel Hodkovic děkuji všem zúčastněným, kteří se podíle-
li na záchraně památky, a přála bych si, aby se podařilo vrátit stejnou krásu
i ostatním památkám našeho městečka.

Křížek ve stavu těsně před opravou Současná podoba památky, foto Otokar Simm
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Běž a vykonej svou pouť…
Otokar Simm

Při hlavní hejnické ulici P. Bezruče, v těsné blízkosti hranice s katastrálním
územím Bílý Potok, stojí starý žulový podstavec, na němž se teprve několik
měsíců třpytí bohatě zlacený krucifix. Opravený pomníček byl odhalen ve
čtvrtek 21. listopadu minulého roku. Mnozí z nás však máme ještě v pamě-
ti nepříliš pohledný předchozí stav. 

O postavení původního krucifixu na kamenném podstavci se zasloužil sed-
lák Anton Krause, který žil v domě č. p. 24. Stál v místech současné výrobní
haly firmy CiS systems. V hejnické vlastivědě od Josefa Bennesche (Ortsge-
schichte von Haindorf, 1924) se dovídáme, že Anton Krause usedlost zakoupil
12. prosince 1773 od svého tchána Hanse Christopha Augstena za 130 kop.
V roce 1807 pak hospodářství zdědil jeho syn Josef Krause. Lze tedy před-
pokládat, že pomníček vznikl mezi lety 1773–1807. 

Archiváři Biskupství litoměřického, Martinu Barusovi, se podařilo dohle-
dat v „Soupisu kaplí, soch a křížů hejnické farnosti“ z roku 1835 o kříži ná-
sledující informace:

„Tento pomník s křížem byl postaven (neznámo kdy) Antonem Krausem,
sedlákem z domu č. p. 24; křížový pomník (Kreuzstatue) stojí na žulovém
podstavci a představuje Bolestnou Pannu Marii sedící pod křížem; pod tím-
to zobrazením se nachází tabulka s nápisem: ‚Steh still mein lieber Wan-
dersmann u. betracht, was Jesus hat für dich getan, sieh auf seinen blutigen
Schweiß, dann geh u. verrichte deine Reise im Namen Jesu Christi unsers Herrn’.

O dvě stě let starou sakrální památku v Hejnicích
léta nikdo nepečoval, foto Miloslav Bláha

Panna Maria vzhlíží k ukřižovanému synovi. V pozadí
najdeme Frýdlantské cimbuří, foto Bohumil Horáček
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K údržbě pomníku se
zavázal vlastník domu;
pomník je v dobrém sta-
vu, přesto by zasloužil
renovaci, obnova již
jednou proběhla v roce
1824, ale škodí mu špat-
né klima.“

Překlad německého
nápisu na původní ta-
bulce: Postůj tiše můj
milý poutníku a uvaž,
co pro tebe Ježíš učinil,
pohleď na jeho krvavý
pot, pak běž a vykonej
svoji pouť ve jménu Je-
žíše Krista našeho Pána.

V našem kraji se v době vzniku památky jednalo téměř výhradně o kované
kříže s ukřižovaným Kristem namalovaným na plechu. Neobvyklé nebylo ani
to, že u paty kříže byl znázorněn, rovněž na plechu, ještě další biblický výjev.
Na Frýdlantsku bývala pro podstavec často použita velmi hrubozrnná, snadno
zvětrávající žula. Jen v okolí Hejnic podobných božích muk najdeme několik.
Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že stejně tomu bylo i v případě Krauseho kříže. 

Do roku 1887 byla usedlost č. p. 24 rodinným majetkem Krausových. Ti ji
poté prodali Franzi Wondrakovi, který zde provozoval přádelnu bavlny.
Povinnost pečovat o kříž tehdy přecházela z majitele na majitele domu. Dům
zde stál do šedesátých let minulého století, kdy byly jeho zbytky odstraněny.

O starou sakrální památku se pak dlouhá léta nikdo nestaral a jen málokdo
se u ní zastavil. Avšak změna nastala v minulém roce, kdy se pan Peter
Wöllner, majitel firmy CiS, rozhodl, že kříž stojící na jeho pozemku obnoví.
Ve starožitnictví v německém městě Krefeld zakoupil starý zrezivělý kruci-
fix; prodávající mu přitom sdělil, že předmět pochází z Itálie. Ve spolupráci
s novoměstským okrašlovacím spolkem pak rodina Wöllnerova zajistila od-
bornou renovaci kříže.

Zbývalo ještě znázornit Pannu Marii sedící pod ukřižovaným Ježíšem.
Namalování obrázku Wöllnerovi svěřili známému německému malíři Ingo
Wegerlovi (*1952). 

Při odhalení obnoveného pomníku nynější donátor řekl: „Těší nás, že tě-
mito Božími muky můžeme dnes zavzpomínat na lidi, kteří zde dříve žili
a podpořit tak i ty, co tu žijí dnes a budou žít i v budoucnu. Jako symbol
dobra v člověku, díky kterému lze mnoho dosáhnout. Nechť nás náš Pán
chrání na všech našich cestách.“

Na závěr malé slavnosti raspenavský farář Pavel Andrš pomníčku požehnal. 

U obnovené památky stojí zleva P. Pavel Andrš, Peter Wöllner,
Jan Heinzl a Rostislav Jelínek, foto Miloslav Bláha
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Z vrcholů Jizerských hor rádi sestupujeme do severního podhůří a obdivu-
jeme malebnost Hejnic, sevřenost Bílého Potoka i majestátnost zámku ve
Frýdlantu. Obdivujeme zároveň noblesu šlechtického rodu Clam-Gallasů.
Sestupme však i do jižního podhůří a zkusme objevit a obdivovat stopy dal-
šího významného šlechtického rodu Jizerských hor – Rohanů. Od doby, kdy se
tento původně francouzský rod na severu Čech usadil, letos uplynulo 200 let.

Podoba krajiny a osídlení Jizerských hor, jak je známe ještě dnes, se z velké
části formovala v 19. století. Bylo to období, kdy šlechta pozvolna ztrácela
svůj vliv na vývoj společnosti a přebírat jej začala vznikající buržoazie, jejíž
příslušníci bohatli a sílili především díky průmyslové revoluci a odlišnému
přístupu k výrobním prostředkům. Majetek i politická moc přesto ještě po
celé 19. století, a vlastně až do začátku století dvacátého, zůstávaly v rukou
šlechticů. Ta stále ještě disponovala nejen rozhodujícím vlastnictvím půdy
a lidskými zdroji, ale i přímou vazbou na panovníka, která zajišťovala podíl
na výkonu státní moci. 

Zkusme se nyní optikou předminulého století rozhlédnout po Jizerských ho-
rách! Uvidíme krajinu ovládanou a obhospodařovanou hned několika šlechtic-
kými rody, jejichž vliv samozřejmě zasahoval i do podhůří. Jednoznačnými
hegemony té doby jsou Clam-Gallasové, ovládající severní a západní část ob-
lasti. Směle jim však konkurují Rohanové, kteří sídlí na zámku Sychrov, sice
poměrně daleko od jádra Jizerských hor, ale území jejich panství, které
s Clam-Gallasy na mnoha místech sousedí, zabírá prakticky celé jižní svahy hor. 

Byli to právě Rohanové, kteří výrazně ovlivnili život ve své části Jizerských
hor, a na jejichž památky v krajině narážíme dodnes. Nejen v horách samotných,

ale také v podhůří, především na
Semilsku, Lomnicku, Turnovsku
a zčásti i na Mladoboleslavsku. 

Nejznámější rodovou posta-
vou v souvislosti s Jizerskými
horami je patrně Kamil Rohan –
tvůrce současné podoby zámku
Sychrov, první stavitel rozhled-
ny Štěpánka a hlavní hrdina ro-
mantického příběhu o osudové
věštbě staré cikánky, která kní-
žeti v případě dostavby rozhled-
ny prorokovala smrt. Ale ne-
předbíhejme… 

Rohanská hrobka v Loukově 
Bohumil Horáček

Zámek Sychrov v klasicistní podobě před rohanskou
přestavbou. Lept z roku 1835, archiv státního zámku
Sychrov.
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Rohanové přicházejí do Čech
Kolébkou rodu byla Bretaň, konkrétně pak hrad a městečko Rohan. Zde
o nich najdeme nejstarší zmínku již v roce 951. V průběhu staletí se zařadili
mezi deset nejvlivnějších šlechtických rodů Francie s přímou příbuzenskou
vazbou na královskou rodinu. Přestože dnes jméno rodu vnímáme a vyslo-
vujeme ryze česky – Rohan, měli bychom správně používat francouzskou vý-
slovnost – Roán, včetně francouzsky vibrujícího „r“ na začátku.

Rod tvořilo několik linií, jejichž příslušníci zaujímali významné úřady.
Není proto překvapivé, že po Velké francouzské revoluci raději opustili
Francii – šlo skutečně o život. Usadili se v sousedních zemích, mimo jiné
i v rakouské monarchii. Rohany do Čech přivedl Karel Alan se svým otcem
Jindřichem Ludvíkem a bratry Ludvíkem Viktorem a Juliem Ludvíkem.
V emigraci byli Rohanové již od roku 1792, a ačkoliv se většina emigrantů
vrátila již za Napoleona, jeho vláda nebyla přijatelná pro royalisty, kteří šli
tak daleko, že bojovali v rakouské armádě proti Francouzům. To byl i případ
Rohanů. 

Za rozhodující období, kdy Rohanové zvažovali, kde se usadí, se pokládají
roky 1806 až 1808. Tehdy ještě Karel Alan uvažoval o usazení v Polsku, ale na-
konec zvítězily Čechy. Rozho-
dování bylo zakončeno udě-
lením inkolátu roku 1808. In-
kolát svého nositele zařazo-
val mezi zemskou šlechtu
v zemích České koruny (kro-
mě obojí Lužice) a v Rakous-
ku. Šlo tedy o jakousi obdobu
šlechtického občanství. Poté
již byla v generaci tří bratrů
patrná snaha o zakořenění
v Čechách. Jejich otec Jin-
dřich Ludvík Rohan roku 1809
ve věku 63 let zemřel v Praze.

Definitivní rozhodnutí zů-
stat v Čechách učinil jeho
syn Karel Alan. Jej můžeme
považovat za zakladatele po-
zemkového jádra rohanských
majetků. V roce 1818 koupil
statek Vrutice a v roce 1820
panství Svijany se statky Lou-
kovec a Albrechtice, což byl
tehdejší název pro dnešní
Sychrov. Sychrovský zámek se

Kamil Rohan (1800–1892), nejvýraznější rohanský kníže
v Čechách. Olejomalba Engelberta Seibertze, 1845
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stal centrem celého dominia. To Ro-
hanové postupně rozšiřovali a spra-
vovali dalších 125 let. 

Erb Rohanů, usazených na českém
území, tvoří polcený štít, kdy jeho
pravá polovina je červená s devíti
prázdnými routami a levá polovina
je jako odkaz na blízký vztah k bre-
taňským vévodům potažená herme-
línovou kůží s ocásky. Právě tento
štít, spolu s dvěma lvy jako štítonoši,
knížecí korunou a pláštěm, byl Roha-
nům při udělení inkolátu potvrzen
rakouským císařem. V rámci rodové
symboliky používali i navarrské řetě-
zy a francouzské královské lilie. Sym-
bol lilií objevíme na mnoha dekora-
cích zámku Sychrov, ale i na plášti
rozhledny Štěpánka.

Abychom si dovedli lépe předsta-
vit, kolik Rohanských knížat se od po-
čátku 19. století do roku 1945 v Če-
chách vystřídalo, uveďme si nyní
jejich chronologický výčet. Vzhle-
dem k tomu, že Rohanové jako svoji
řeč přijali němčinu a později i češti-
nu, uvádím jejich původně fran-
couzská jména v počeštělé podobě:
• Jindřich Ludvík Rohan (1745–1809) 
• Karel Alan Rohan (1764–1836) 
• Ludvík Viktor Rohan (1766–1846) 
• Kamil Rohan (1800–1892) 
• Alan Benjamin Rohan (1853–1914)
• Alan Rohan (1893–1976)

Každý z těchto šesti mužů se nějak
otiskl do podoby severních Čech,
včetně Jizerských hor a jejich jižní-
ho podhůří. Čtyři z nich, s výjimkou
prvního a posledního, pak svůj po-
slední odpočinek našli v rodové
hrobce v Loukově na Mladobole-
slavsku – v nejjižnějším cípu rohan-
ského panství.

Rohanský erb na zámku Svijany s rodovým
heslem POTIUS MORI, QUAM FOEDARI
(Raději zemřít, nežli být nečestný)

Kostel Nejsvětější Trojice v Loukově.
Novogotická přístavba rohanské hrobky přiléhá
k východní straně presbytáře.
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Kníže Kamil Rohan
Asi nejznámějším rohanským knížetem v Jizerských horách je Kamil Rohan,
celým jménem Kamil Josef Idesbald Filip Rohan, se kterým je spojena již
zmíněná legenda o stavbě rozhledny Štěpánka. 
Narodil se 18. prosince 1800 v Bruselu a do Čech se dostal jako šestnáctiletý
mladík se svým strýcem Karlem Alanem, prvním rohanským držitelem Sych-
rova. V neděli 28. května 1826 se oženil s Adelheid, princeznou Löwen-
stein–Wertheim–Rosenberg. 

Kamil Rohan je popisován jako vysoce vzdělaný, uměnímilovný a lidumilný
člověk. Stál v čele řady vědeckých společností a soukromých dobročinných
spolků. Zámku Sychrov rozsáhlou přestavbou vtiskl jeho současnou novo-
gotickou podobu a podstatně rozšířil rohanské panství, které v jeho době
mělo rozlohu 42 100 hektarů a sahalo od rybníku Žabakor nedaleko Mnichova
Hradiště až po vrch Bukovec na Jizerce a od Osečné po Lomnici nad Popelkou.

I jako feudál byl schopen zachytit nástup průmyslové revoluce a pochopit
nový význam ekonomiky. Založil řadu zemědělských a lesnických podniků,
stejně jako průmyslových provozů, například pivovar ve Svijanech nebo cukro-
var v Loukově. Rohanové zřídili i vlastní železárnu v Jesenném u Tanvaldu. 

V padesátých letech 19. století se
Kamil Rohan stal podílníkem stavby
Liberecko–pardubické železnice, kte-
rá byla stavěna jako Jihoseveroněmec-
ká spojovací dráha (německý oficiální
název byl K. k. priv. Süd-norddeutsche
Verbindungsbahn). Její součástí byla
stavba monumentálního 120 metrů
dlouhého viaduktu přes údolí Mo-
helky a navazující 670 metrů dlouhý
Sychrovský tunel, který v době své-
ho vzniku byl nejdelší v Čechách.
Významně tak přispěl k průmyslové-
mu rozvoji Liberecka a Frýdlantska,
které z železničního propojení se
zbytkem Čech těží dodnes.

Kamilu Rohanovi bylo roku 1846
propůjčeno česné občanství města
Prahy, roku 1861 se stal nositelem vel-
kokříže Leopoldova řádu, roku 1865
rytířem Řádu zlatého rouna a záro-
veň mu jako prvnímu z Rohanů byla
propůjčena dědičná hodnost říš-
ského rady rakouských panských
domů.

Kníže Kamil Rohan v úboru Řádu zlatého rouna,
olejomalba Jana Brandeise, 1866
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Loukov – místo posledního odpočinku Rohanů 
Rohanská hrobka v Loukově je součástí zdejšího kostela Nejsvětější Trojice.
Ten je připomínán již ve 14. století, současná stavba však pochází z roku 1610.
Loukov tehdy vlastnili Šlikové. Jáchym Ondřej Šlik byl po porážce stavovského
povstání v roce 1621 popraven, konfiskovanou část jeho majetku výhodně
koupil Albrecht z Valdštejna. Teprve v roce 1820 Loukov i se svijanským pan-
stvím od Valdštejnů koupili Rohanové. Ještě předtím – v roce 1819, při po-
žáru vzniklém na faře, shořel spolu s farními budovami i kostelní kryt. Teprve
roku 1836 byla na příkaz Karla Alana Rohana střecha na kostele opatřena
břidlicí a po provedených opravách mohl kostel opět sloužit bohosloveckým
účelům. Rohanové dali postavit i novou věž. 

Když v roce 1610 postavil Jáchym Ondřej Šlik v Loukově kostel, zřídil pod
oltářem hrobku. Vchod do ní vedl z kostela. Také kníže Karel Alan Rohan se
v roce 1824 rozhodl vybudovat v Loukově hrobku pro členy svého rodu. Byla
přistavěna k východní části kostela směrem od řeky Jizery s vchodem zvenčí,
ten z kostela byl zazděn. Alanova dcera Berta ještě v roce 1836 nechala k východ-
ní straně presbytáře postavit novogotickou kapli k pobožnostem za zemřelé. 

Hrobku rozšířil i další Rohan – v Jizerských horách dobře známý kníže Kamil.
Pod farní zahradou nechal přistavět katakomby, v nichž si vymínil zvláštní
místo pro sebe a svoji manželku Adelheid. V roce 1908 dal Kamilův nástup-
ce kníže Alan hrobku doplnit o dalších osm oddělení. Postupně tak v pod-
zemí kostela i farní zahrady vznikl malý labyrint, který propojuje nově vysta-
věné prostory a původní kostelní kryptu.

Novogotické průčelí rohanské hrobky v Loukově zdobí rodový erb nad vchodem
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Loukov je místem posledního odpočinku knížete Kamila Rohana

U některých rakví najdeme popisky se jmény
zemřelých členů rodu

Vnitřní katakomby navazují na původní kostelní
kryptu
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Rohanská hrobka, která byla
několikrát vykradena, dnes patří
církvi. Jejím správcem je římsko-
katolická farnost v Mnichově Hra-
dišti. Dnes je zde uloženo 41 rak-
ví. Stavba po druhé světové válce
dost zchátrala a prochází postup-
nou rekonstrukcí. Hrobka není
běžně veřejnosti přístupná, její
návštěvu je však možné vyjednat.

Konec Rohanů v Čechách
Poznali jsme důvody a způsob
příchodu Rohanů do Čech, opo-
menout bychom tedy neměli ani
jejich odchod v roce 1945. 

Poslední kníže Alan Rohan pře-
vzal panství v těžkém roce 1914.
Začínala 1. světová válka, do kte-
ré musel také narukovat, a tak se
Sychrova de facto ujímá až v roce
1916. Po vzniku samostatné Čes-
koslovenské republiky se musel
na rodových majetcích vypořádat
nejen s první pozemkovou refor-
mou, ale i se vztahem k novému
státnímu zřízení. Možná díky čás-

tečnému nepřátelství státu vůči Rohanovi se on sám začal pozitivně přiklá-
nět k sudetoněmeckým snahám v pohraničí – od roku 1935 byl členem Hen-
leinovy Sudetoněmecké strany (SdP), od roku 1939 potom členem Národně
socialistické německé dělnické strany (NSDAP). Především proto byl Alan,
žijící v době války na Sychrově, v roce 1945 vyhoštěn z republiky a jeho ma-
jetek byl na základě Benešových dekretů zabaven a zestátněn. Alan zemřel
v roce 1976 ve Vídni.

Rokem 1945 ovšem historie rodu neskončila, dokonce neskončila ani spo-
jitost se zámkem Sychrov. Sychrovští Rohanové po roce 1945 žili a dodnes
žijí v Rakousku. Je zajímavé, že Alanova dcera Marguerite, provdaná
Kottulinsky (1923–2012), se velmi pozvolna snažila se Sychrovem navázat
kontakt, který byl po roce 1989 ještě výrazně prohlouben. Marguerite ne-
rozporovala platnost Benešových dekretů, a dokonce se finančně i organi-
začně podílela na mnoha projektech ve prospěch státního zámku. Díky ní
bylo zrestaurováno královského apartmá, z jejích příspěvků proběhla i ob-
nova bazénů a dendrologické ošetření dřevin v zámeckém parku.

Hrobka byla naposledy rozšířena na začátku 20. století
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Závěrem uveďme ještě pár zají-
mavostí: rohanské panství se do
nitra Jizerských hor nejdále za-
řízlo na severním úpatí Bukovce,
kde končilo na toku říčky Jizerky.
Dvojitý hraniční kámen na souto-
ku Jizerky a Jizery tak označuje
nejen hranici mezi frýdlantským
a semilským panstvím, ale záro-
veň i nejsevernější bod někdejší-
ho rohanského území. 

Jeho nejvyšším bodem byl vr-
chol Ještědu (1012 m n. m.),
o který se sice Rohanové dělili
s Clam-Gallasy, ale to jim nebráni-
lo v tom, aby na „své“ straně vr-
cholu postavili žulový obelisk.
Pomník známý jako Rohanský ká-
men (Rohanstein), najdeme na
Ještědu dodnes. Byl vztyčen roku
1838 a měl zároveň připomínat,
že v témže roce vrchol hory na-
vštívila členka panské rodiny
kněžna Adelheid. V roce 2019 byl
Rohanský kámen péčí Jizersko-
ještědského horského spolku re-
novován.

Rozhledna Štěpánka byla, niko-
liv však již zásluhou Rohanů, do-
končena v roce 1892. Ve stejném
roce – jak prorokovala cikánka,
na zámku Sychrov 13. září umírá
kníže Kamil Rohan. Ovšem v po-
žehnaném věku 92 let a po těžké
mozkové mrtvici. Pohřben byl do
rodové hrobky v Loukově.

Posledním žijícím přímým po-
tomkem sychrovských Rohanů
zůstala Josseline Riedl von Rie-
delstein, starší sestra Marguerity.
Potomci Rohanů ale dnes žijí ro-
zeseti po celé Evropě – v Němec-
ku, Rakousku nebo Francii.

Hraniční kámen na soutoku Jizery a Jizerky zároveň
označuje nejsevernější bod rohanského panství

Rohanský kámen (Rohanstein) na vrcholu Ještědu
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Nejstarší dům v Liberci
Památkáři objevili nejstarší obytný dům
v Liberci. Roubená chalupa ve Františ-
kově je starší než Valdštejnské domky,
které byly dosud považovány za nejstarší
liberecké stavby. Podle analyzovaných le-
tokruhů z trámů jej předci postavili pře-
vážně ze smrků pokácených už v 50. le-
tech 17. století. Přesně mezi lety 1656 až
1658. Na roubený dům navazuje hrázdě-
ná stodola. 

Ukončení provozu webu Pomníčky
Jizerské hory
Oblíbená a často navštěvovaná internetová
databáze pomníčků Jizerských hor Josefa
Stoklasy ukončila provoz. Podle informací
autora bude doména stovi.info.cz vypnu-
ta. V plné verzi bude prezentace předána
do Národní knihovny České republiky
nebo do jiné státní archivářské instituce. 

Nový horolezecký průvodce
Koncem uplynulého roku vyšel z dílny
Albrechta Kittlera z německého Herrn-
hutu horolezecký průvodce po skalách
polské části Jizerských hor. Poslouží stej-
ně dobře jak horolezcům, tak turistům,
kteří rádi chodí po málo vyšlapaných
stezkách a objevují sotva známá místa.
Obsahuje spoustu užitečných a zajíma-
vých informací i historické obrázky. Lze
ho zakoupit ve specializovaných prodej-
nách v německém příhraničí nebo na
www.kletterfuehrer.net.

Čtvrtletník přátel drobných památek Jizerských hor č. 1/2020 (31. ročník)
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Děje se nejen v Jizerských horách



1/2020 | | 35

Okamžik vložení sošky sv. Františka do niky opravených božích muk na Staré poutní cestě. Foto Bohumil Horáček

Zámek Sychrov – české rodové sídlo Rohanů a správní centrum jejich panství. Foto Bubo Bubo



Vzpomínka na milovníka skal a hor, Rudolfa Kauschku
Jedním z nejhezčích jizerskohorských pomníčků je nenápadná tabulka, připomínající sportovní a horo-
lezeckou legendu Rudolfa Kauschku. Jeho památka se nachází v neschůdných srázech Poledních kamenů,
na skále zvané Náhrobek. Její nalezení ani přístup k ní není zcela jednoduchý.

Když jsme ve starších časopisech Patron pátrali po nějakém příspěvku o Rudolfu Kauschkovi, překvapivě
jsme žádný nenalezli. Přesto se však domníváme, že rozepisovat se o něm podrobněji by bylo nošením
dříví do lesa, neboť informace o tomto muži lze najít jinde. Zůstaneme proto struční.

Rudolf Kauschka se narodil v roce 1883 ve Fukově, ale ve dvanácti letech se s rodiči přistěhoval do
Bílého Potoka. Po studiích v Liberci se stal po otci celníkem. Postupně se vyvinul ve všestranného spor-
tovce, avšak prim u něho hrálo horolezectví. Díky němu se nesmazatelně zapsal do historie Jizerských
hor. Svůj vztah k přírodě vyjádřil v dodnes ceněné knize Wandern und Klettern, vydané v roce 1924.

Místem, jež si Kauschka obzvlášť oblíbil, byl právě Náhrobek.Tady rád nerušeně sedával a možná se mu
hlavou honily verše teskných básní, které o Jizerských horách skládal. Byl to nejspíš on, kdo tuto půvabnou
plošinku ve změti skal pojmenoval.

Pamětní tabulku před více než půl stoletím s láskou vyrobil jablonecký rytec, fotograf, autor knih a ama-
térský výtvarník Siegfried Weiss. Podílel se i na jejím upevnění.

Rudolf Kauschka zemřel 2. dubna 1960 v německém Kemptenu a na tamním hřbitově je i pochován.
Otisky jeho stop jsou však v Jizerských horách patrné dodnes. Od jeho smrti uplyne zakrátko šedesát let,
a proto mu věnujeme tuto vzpomínku.

Foto Otokar Simm


